Pressemelding – september 2016

En herlig kombinasjon:

Eikegulv og skandinavisk interiør
Med sine duse, matte og ofte kalde undertoner lar tregulvene fra Tarkett
seg enkelt kombinere med skandinavisk arkitektur og interiør.
De sesongaktuelle tregulvene, Heritage Eik Limestone og Shade Eik Satin White Plank, har kvister og naturlige fargevariasjoner som vakkert skinner gjennom overflaten. De lyse nyansene og skjønnhetsmerkene leder tankene til åkre,
sand og værbitt drivved. Tregulv er naturlig og kjennes derfor behagelig å gå på. Gulvene vist her passer spesielt godt
til en skandinavisk interiørpalett med sine duse, matte og ofte kalde undertoner.
Gulvene er lette å legge og kan slipes og overflatebehandles på nytt. De er tilpasset vårt nordiske klima med fire
årstider. Det betyr at gulvene krymper og sveller minimalt, til tross for store svingninger i luftfuktighet i løpet av året.
Dette gjør dem både praktiske og slitesterke – en perfekt kombinasjon av komfort og funksjon. Det lar seg også gjøre å
legge varme under gulvene.

Gulv og veggfarge i god harmoni! Shade Eik Satin White Plank er
lett å kombinere med mange forskjellige farger.

Med sin naturlige overflate er tregulvet Heritage Eik Limestone et
fantastisk gulv å sette føttene på.

Om Tarkett
Tarkett har produsert gulv i Norden siden 1886 og markedsfører i dag gulv og vegg for hjemmemiljø, samt hele funksjonsløsninger for
offentlig miljø. Tarkett tilbyr et bredt utvalg av parkett, laminat, linoleum, vinylgulv og tekstilgulv, i tillegg til våtromsgulv- og vegg.
Med 34 produksjonsenheter og ca.12 000 ansatte i over 100 land er Tarkett en av de største gulvprodusentene i verden. I 2015 omsatte
selskapet for 2,7 mrd. euro, noe som innebærer at det hver dag selges ca. 1,3 milioner kvm gulv. Tarkett arbeider med langsiktig
bærekraft i henhold til prinsippene for sirkulær økonomi. For mer informasjon, besøk tarkett.no.
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I likhet med Tarketts øvrige gulv, holder Heritage Eik Limestone høy kvalitet. Gulvet er tilpasset
det nordiske klimaet, derfor krymper og sveller det minimalt.

Tarketts tregulv i naturlige nyanser er vakre å kombinere med skandinavisk interiør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lill-Ann Mo, salgssjef konsument Tarkett Norge, 468 87 731, lill-ann.mo@tarkett.com
eller Susann Jaritz Bakken, 97 19 82 29, susann@perpr.no
Bilder kan lastes ned på perpr.no
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